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květen 2005  
 

Váţení  spoluobčané , 
 

      v dnešních novinách vás informujeme o dětských dnech , fotografování na OP,  o čem 

jednalo zastupitelstvo, informace o tlakové kanalizaci a příspěvek naší školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek  2. 6. 2005 přijede do naší obce fotograf, který je ochoten navštívit 

nemohoucí občany v domácnosti. 

Fotografování doma bude probíhat od 14. do 15. hodin.  Poţadavek na fotografování je 

třeba nahlásit na Obecní úřad v Rokytně do středy 1.6. 2005 . 
  

Ostatní občané se mohou přijít dát vyfotografovat na obecní úřad v Rokytně a to 

 od 15 do 16 hodin. 

 
 

     Zveme Vás na dětské dny 
 v neděli     5.  6. 2005  v  Drahoši  na hřišti 

 v neděli   12. 6. 2005  v  Bohumilči v sále hostince 

 v sobotu  25. 6. 2005  v  Rokytně  u  „Kachňárny“  

                   s dalším ročníkem   „ Neckyjády“ 
 

 

Dětské dny začínají od 14 hodin. 
 

      Pro děti budou připraveny různé hry a  soutěţe o ceny  

       a opékání buřtů na závěr. 



O  čem se jednalo 

Tlaková kanalizace 

 
 
 

 

 

Z  JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

A RADY OBCE  ROKYTNO 

ZA OBDOBÍ  březen - květen 2005 

 

Rada se sešla celkem 4 x,  

obecní zastupitelstvo zasedalo 1x. 
 

  

Usnesení obecního zastupitelstva obce Rokytno      

č. 2/2005  ze dne 13. 4. 2005 

 

1, Obecní zastupitelstvo  bere na vědomí jednání 

rady za poslední období.    
 

2, Obecní zastupitelstvo  schvaluje rozpočtovou 

změnu  a to ve výši : 

Příjmy: 580.000,- Kč       Výdaje: 580.000,- Kč .  
 

3, Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

        a, aby se obec Rokytno připojila k Plánu   

            odpadového hospodářství města Sezemic. 

       b, podle § 44 odst, 8 zákona č. 185/2001 Sb.   

          v platném znění, dohodu o zpracování           

          společného plánu odpadového hospodářství  

          původce odpadu , která bude určovat        

          rozsah a způsob nakládání s komunálním      

          odpadem . 

       c, pověřuje   starostu         ( v nepřítomnosti   

          místostarostu) zastupováním obce              

          při  spolupráci s městem Sezemice při    

         zpracování plánu odpadového hospodářství.   
         

4,      Obecní zastupitelstvo souhlasí : 

     a, se zprávou č. 61 o výsledku přezkoumání   

         hospodaření obce za rok 2004  a    

         závěrečným  účtem  za rok  2004  

         a tuto schvaluje bez výhrad .  

     b, se zprávu  č. 45 o výsledku přezkoumání    

         hospodaření za rok 2004  Svazku obcí   

         Rokytno – Chvojenec a závěrečným účtem       

         za  rok  2004 a tuto schvaluje bez  výhrad.. 
 

5,    Obecní zastupitelstvo  schvaluje obecně    

       závazné vyhlášky :    

       č.1/2005 o místním poplatku za provoz    

       systému   shromaţďování , sběru , přepravy,   

       třídění ,   vyuţívání a odstraňování   

       komunálních odpadů. 

       č.2/2005 o místních poplatcích 
   

6,  Obecní zastupitelstvo schvaluje odepsat    

      nedobytné pohledávky a to : 

     a, Golden snail s.r.o  ukončený konkurz  

         – zbytek  pohledávky    24.426,49 Kč 

     b,  Jindra  Jiří – nájemné za kancelář v adm.     

          budově čp. 173 (rok 2000)  8.046,-   Kč 

        

7,   Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení     

      bezdrátového rozhlasu a to firmou  

      VEGA -  COM  za cenu do 400.000,- Kč . 
 

8,   Obecní zastupitelstvo ,    schvaluje prodej    

       pozemků pro   pana René Nováka,  a to  

        p.p.č.  parcelu 412/26 a 412/27   

       v obci Rokytno a k.ú.  Bohumileč   za  cenu  

       35  Kč/ m2. 

      Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000    

      Sb. v platném znění.  

      Vyvěšeno: 19.3. 2005,       Sejmuto 12.4.2005.   
 

9,  Obecní zastupitelstvo  schvaluje prodej pozemků   

     pro  manţelé pana Václava Petráska   a paní        

     Marii Petráskovou    a to    

     p.p.č.412/18 , 412/19 , 412/20   

     v obci Rokytno a k.ú. Bohumileč   

     za  cenu 35  Kč/m2. 

     Ţádost splňuje podmínky § 39 zákona 128/2000    

     Sb. v platném znění.  

     Vyvěšeno 17.2.2005,      Sejmuto 18.3.2005.   

 
 

 

 

 

 

 
   Nejprve stručné zhodnocení loňského roku            

ve výstavbě I. etapy .  

 V červnu 2004 přiznání dotace Pardubickým krajem 

ve výši 4,7 mil. Kč. Červenec - předání staveniště a 

zahájení prací. Do 30.11.2004 proinvestováno 5,1 mil. 

Kč a tím splněna podmínka Pardubického kraje. 

  Začátkem roku 2005 bylo obnoveno jednání           

na Ministerstvu ţivotního prostředí o přiznání dotace 

na dokončení  I. etapy. Zpočátku vše vypadalo velmi 

optimisticky neţ začala všemi známá vládní krize.   

Ve skutečnosti to znamenalo, ţe ministerstva 

přestávala pracovat a připravovala  se  na předčasné 

volby .  

     V současné době jsme ve fázi , kdy čekáme            

na zasedání ministerské komise,  která definitivně 

potvrdí přiznání dotace na letošní rok (věříme, ţe vše 

dopadne dobře).  

 Abychom ale neskončili pesimisticky. Jedna dobrá 

zpráva na úseku výstavby kanalizace je . 

  Pardubický kraj nám přiznal dotaci na zpracování 

projektové dokumentace na II. etapu . Druhá etapa 

znamená vypracování prováděcí projektové 

dokumentace na zbývající část Rokytna a přibliţně 

polovinu Chvojence,  s vydáním stavebního povolení . 

Termín předání kompletní dokumentace je do 

31.10.2005 .       

 
 



 

 

 

 

      

 

   

 ZZ áá kk ll aa dd nn íí   šš kk oo ll aa     

                  ii nn ff oo rr mm uu jj ee  
 

   Naše škola  začátkem dubna vstoupila                

do mezinárodního projektu (zastoupené země - 

Česká republika, Polsko a Velká Británie) 

„Škola pro  udrţitelný  ţivot“  
Společný grantový a asistenční projekt Nadace 

Partnerství a Střediska ekologické výchovy 

SEVER realizovaný ve spolupráci s firmou 

Toyota, Královéhradeckým krajem a Ekocentrem 

Paleta. 

 

Projektem, který jsme si pracovně nazvali 

„Společně to zvládneme“ bychom chtěli řešit 

tento problém: 
 

 

V obci chybí prostor pro scházení se různých 

skupin lidí za účelem relaxace, 

komunikace.Chybí prostor pro různorodou a 

přitom bezpečnou venkovní zábavu -  hrací hřiště. 

Téţ hledáme vhodný prostor za část školní 

zahrady, na které se bude přistavovat malá 

tělocvična.  

 

Co se realizací projektu změní? 
 

 Prostor, který sousedí se školní zahradou 

bude zbaven skládkového materiálu a 

po terénních úpravách bude oset travou . 

Do konce listopadu proběhne schválení 

návrhů na přeměnu tohoto prostoru 

v relaxační odpočinkovou zónu 

s výsadbou zeleně, 

      vybavení veřejného hracího hřiště.  
 

 Projekt se stane součástí ročního plánu obce 

a obec se bude podílet na realizaci v roce 

2006.Tím vznikne relaxační, herní zóna, 

kterou jistě uvítají matky na mateřské 

dovolené, předškolní, školní děti i jejich 

rodiče a prarodiče.  Budeme sledovat 

moţnosti vyuţití dalších nabízených grantů 

například vyhlášených Pardubickým krajem, 

hledat další finanční zdroje. 

 

  Školní zahradu jsme otevřeli – zpřístupnili pro 

děti s rodiče i v době mimo provoz školského 

zařízení. 

   Doplníme zahradu o potřebné zázemí:  
 

 - o zelená zákoutí z keřů, o lavičky, dosadíme 

stromy pro vznik stínu, zrealizujeme    

květinovou výzdobu školy   

 

- tabule se stane součástí průlezky a děti ji 

budou moci vyuţívat pro námětové hry, volné 

kreslení, uvolňování  ruky  

 

- stávající průlezku doplníme o šikmou 

lezeckou plochu s lanem, na které děti budou 

moci trénovat obratnost, odvahu, posilovat a 

protahovat celé tělo, zdolávat překáţky, nerovný 

terén – bude nahrazovat kopeček 
 

- starší ţáci touţí po  stěně na lezení, šplhání se 

zastřešenou plošinou v přibliţně 2metrové 

výšce, která by lezcům po zdolání stěny slouţila 

k odpočinku, intimitě, jako rozhledna, 

pozorovadlo, “ hnízdo“  
 

- pákové houpačky ocení všechny věkové 

kategorie 
 

-  indiánský stan  –  stinné  místo  s  intimní   

atmosférou     budeme    vyuţívat  pro  výuku, 

zájmovou  činnost  AJ, hru na zobcovou flétnu,   

námětové hry,      tradiční  přespávání    

ve  škole,    místo na prezentaci, atd. 

   Prostřednictvím vytvořené kryté vývěsky – 

orientační tabule  chceme veřejnost informovat 

o projektu a jeho průběžné realizaci a o 

ekologických aktivitách ţáků. 

   Chceme zmapovat a na vývěsní tabuli umístit 

fotografie stromů a keřů, které se nacházejí na 

školní zahradě a v přilehlém parčíku. Fotografie 

doplníme popiskami a případnými 

zajímavostmi. 
 

Samozřejmě se projekt neobejde bez finančních 

zdrojů.  Proto jsme společně s vypracovaným 

projektem zaţádali i o grant ve výši 70 000 Kč, coţ 

tvoří přibliţně polovinu nákladů na realizaci projektu..  

Ţáci školy si odhlasovali, ţe peníze – 10 000,-Kč, 

které škola získala prostřednictvím aktivit ţáků – jako 

je například sběr léčivých rostlin, sběr papíru,  první 

školní ples, na který ţáci nacvičili předtančení a ţáci 

ze ZŠ i děti z MŠ se podíleli na výzdobě sálu - se 

vloţí do projektu. Prostřednictvím ankety rozhodli, ţe 

přispějí na vybudování průlezky se stěnou na lezení. 

Finanční pomoc přislíbila obec zastoupená panem 

starostou Kubizňákem.  

Sponzorsky jsme získali 7metrové indiánské týpí .  

 

Pan Blaţek dal pro školu zhotovit přívěsky        na 

klíče s logem naší školy. Vyšel z přání dětí aktivně se 



zapojit do všech fází projektu a zároveň 

napomohl seznámit spoluobčany s projektem 

prostřednictvím našich dětí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Marie Ditrtová 3.ročník 
 

 

Vážení  spoluobčané,  nepřehlédněte!  
 

Ráda bych Vás upozornila, že na př elomu 
května a začátku června Vás navštíví skupinka 
žáků z naší školy. Krátce Vás seznámí 
s projektem, pokusí se odpovědět na Vaše 
př ípadné dotazy. Zároveň Vám žáci nabídnou 
př ívěsek na klíče s logem naší školy 
v hodnotě 10,-Kč. Samozř ejmě, žáci budou 
vědět, že není Vaší povinností si př ívěsek 
koupit, ale že můžete s díky odmítnout. Koupí 
př ívěsku př ispějete k realizaci projektu. Velmi 
Vás prosíme o pozitivní př ijetí našich dětí, 
neboť  Vy budete spoluvytvář et  první 
zkušenosti dětí př i styku s veř ejností, př i 
propagaci veř ejně prospěšné věci. Váš postoj 
a komunikace s žáky může na dlouhý čas 
ovlivnit chování a postoje každého z nich.   
 
V pátek 13.05. mohli náhodní kolemjdoucí slyšet 

z naší školy slyšet radostný křik – ne - řev. To 

jsme právě po internetu obdrţeli zprávu, ţe náš 

projekt byl podpořen grantem ve výši 50 000,-

Kč. Je to úţasné, protoţe se mezi školy 

Pardubického, Hradeckého a části Kolínského 

kraje rozdělovalo 600 000,- Kč. 

Vím, ţe nás nyní čeká velmi mnoho práce, ale 

jsem přesvědčena o její smysluplnosti. Vždyť 

jestliže se nám společně s Vámi podaří projekt 

zrealizovat, věřím, že tím nastartujeme i 

náročnější projekt – tvorbu tolik potřebné 

sportovní zóny pro věkové složení obyvatel od 5 do 

100 let.  
 

 
 

Ale nyní zpět k našemu projektu. Jiţ od dubna se  

scházel uţší pracovní tým, který si zvolili rodiče dětí 

našeho školského zařízení.. Skládal se z těchto členů: 

pan starosta Kubizňák, členka obecního zastupitelstva 

paní MuDr. Hadašová, za rodičovskou veřejnost paní 

Ing. Macháčková a ředitelka školy Brousilová. 

Zabývali jsme se projektovou a organizační  prací. 

Dík za čas, podněty, pomoc členům uţšího 

pracovního týmu i Vás ostatních, kteří jste do dění 

aktivně zasahovali.  

Dvaceti čtyřem rodičům a 26 dětem, kteří se v dubnu 

sešli, aby připravili záhony na výsadbu zeleně, děkuji 

za dárek, který jsem od nich obdrţela - za víry 

v uskutečnění projektu. O dva dny později získal 

kaţdý ţák moţnost vysázet si alespoň jednu ze 72 

rostlinek a tím doslova zapustit přes svou rostlinku ve 

škole kořeny. Třeťáci vysázeli ještě 3 kleče od pana  

Práška v sousedství nově vysázené borovice, kterou 

získali za brigádu Lukáš Brousil a Ivana 

Zadrobílková. Zakoupili jsme dvě miminka javorů, 

které aţ povyrostou , budou dávat dětem stín ke hrám 

i odpočinku, moţná poslouţí i malým fotbalistům 

jako přírodní branka. Zatím si však zvykají na nové 

stanoviště u pískoviště, kde jim dělá společnost  o 

něco starší javor. Musím přiznat, ţe jim to tam velmi 

sluší. Zaměstnanci školy vysázeli i 25 nových 

ţlutozelených keřů evonimusu u plotu v prostoru, kde 

budou pákové houpačky. Překvapilo nás, jak se celý 

kout zahrady rozsvítil a rozveselil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Časově náročnou i vzrušivě dobrodruţnou se stala  

stavba indiánského týpí, kterou si kromě rodiny 

Hruškových, Hadašových, Ehlových uţil i Honza 

Novák se svým kamarádem Jakubem. Poděkování 

patří i odbornému poradci skautu Alfovi (civilní 

jméno neznáme), ale i klukům Hruškovým, kteří 

vyrobili k celému stanu dřevěné kolíky. Ţe se jedná o 

zdařilé dílo můţete, váţení spoluobčané, sami 



posoudit. My s dětmi vnímáme tento prostor jako 

místo bezpečí, místo pro sdělování tajemství a 

intimit. Vejděte dovnitř a nasajte tu zvláštní 

tajemně intimní atmosféru. Prvňáčci a druháci se 

jiţ v týpí učili a dle jejich slov je to ještě lepší neţ 

ve škole. 

Průběţně Vás, milí spoluobčané, chceme 

informovat o realizaci projektu. Budeme se na 

Vás obracet i s prosbou o pomoc. Uvítáme  

pomoc prostřednictvím doporučení kontaktu nebo 

prostřednictvím sluţby, dobrovolné  práce.  

Do té doby, neţ budeme mít naši veřejnou 

informační tabuli, budeme Vás, milí spoluobčané, 

informovat o naplňování projektu prostřednictvím 

Rokytenských novin nebo Vám informace mohou 

podat ţáci či zaměstnanci školy.  
 

Na závěr bych Vám chtěla, sdělit, ţe si plně 

uvědomuji zodpovědnost, kterou si škola – v roli 

organizátorky i částečné realizátorky projektu - 

na sebe vzala. Vidím bez růţových brýlí mámení  

velkou hromadu práce, která na nás čeká  a 

zároveň si uvědomuji, ţe ji sami nezvládneme. 

Nemohla jsem však odolat nadšení a chuti dětí, 

které přesně vědí, co chtějí, co potřebují a jsou 

ochotni pro to také něco udělat. Vycházeli jsme i 

ze  slýchaných stesků Vás, spoluobčanů, o 

chybějící vybavenosti obce pro relaxační a 

sportovní vyţití. Nyní všichni máme příleţitost 

něco změnit. Nepropásněme to. Zvlášť, kdyţ 

máme i v zastupitelstvu lidi, kteří jsou projektu 

nakloněni a garantují svou pomoc finanční i 

organizační. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Nikolka Adamcová 3.ročník 

Střípky 
 
Nejen projektem ţije naše škola. Posuďte sami.  
 

Ţáci 4. a 5. ročníku popisují, co se jim přihodilo. 

 

Jednou jsme šli v listopadu na hřiště s tělocvikem. 

A málem jsme šlápli na housenku. Byla 

ţlutozelená s černými pruhy – prostě krásná. Šli 

jsme ji ukázat paní učitelce a protoţe venku uţ 

byla zima, tak  jsme si ji nechali ve třídě. Bydlela ve 

sklenici s listím - asi tři dny. A pak se přestala hýbat, 

zhnědla, vypadala jako bobek a my jsme se lekli, ţe 

shnila. Paní učitelka nám vysvětlila, ţe je to kukla a 

tak jsme ji nechali a čekali jsme, jestli se z ní něco 

vylíhne. Dlouho se však nic nedělo a tak jsme si 

mysleli, ţe umřela. Uţ jsme ji chtěli vyhodit, ale paní 

učitelka řekla, ţe ještě počkáme. A dočkali jsme se. 

Dne 8. dubna 12:15 hodin paní učitelka najednou 

vykřikla: „Pojďte se na něco podívat!“ Ve skleničce 

seděl chlupatý černošedý motýl. Hledali jsme 

v knihách, co by to mohlo být a dozvěděli jsme se, ţe 

je to noční motýl, ţije na kůře borovice, saje nektar 

z květů zimolezových rostlin a jmenuje se lišaj borový. 

Paní ředitelka nám ho vyfotografovala a my jsme ho 

pustili do světa. 

 

 Druháci při hodinách českého jazyka putovali po 

světě, poznávali zvyky zvířat, lidí i jak to chodí ve 

škole v různých světadílech, zahráli si například hru 

pocházející z Afriky. Společně s poznáním plnili i 

zajímavé úkoly a docházeli k překvapujícím 

zjištěním. 

Například měřením zjistili, ţe by se do naší chodby 

vešla tři narozená mláďata plejtváka obrovského. 

Odhadovali, kolik dětí z naší školy má dohromady 

hmotnost srdce dospělého plejtváka obrovského a pak 

své odhady prověřovali v praxi. A víte, co zjistili? 

Hmotnost srdce plejtváka by vyváţila hmotnost 5 

ţáků prvního ročníku, 7 ţáků 2. ročníku, 7 ţáků 3. 

ročníku, 7 ţáků 4. ročníku a 2 ţáků 5. ročníku. 

Typovali byste správně? Do ouška – průměrná 

hmotnost srdce plejtváka obrovského je 980kg.  

Ţáci se také  při hodinách českého jazyka při práci 

s textem dozvídali, z čeho se skládá cigaretový kouř, 

proč je pro kuřáka tolik obtíţné s kouřením přestat a 

pak si doma s rodiči na chvilku vyměnili roli, neboť to 

byli právě oni, kteří poučovali a nabádali. 

Třeťáci zkoumali odpad, odpadky, řešili Nerudův 

problém „kam s ním“. Seznamovali se se světem 

prostřednictvím různého písma, pronikali do tajů 

papíru. Vyhledávali si informace na INTERNETU.  

Naše děti se zúčastnily regionální výtvarné soutěže 

pořádané Domem dětí a mládeţe v Pardubicích ve 

Štolbově ulici. Do soutěţe nazvané Zimní snění bylo 

zasláno 255 výtvarných prací. V kategorii mateřských 

škol se na 1. místě umístila Evička Jirásková, na 2. 

místě Vojtěch Budík, na 3. místě Ondřej Kaplan. 

V kategorii 1. – 3. ročníků se dělí o první místo 

Matyáš Hadaš a Zuzka Bízková. V kategorii 4. a 5. 

ročníků vybojovala 1. místo Martina Hlavatá společně 

s Radimem Bednářem, 2. místo Kristýna Kociánová. 

 

Jiţ tradičně proběhla na naší škole soutěţ 

 O perníkového slavíka. Ţáci se museli nejprve 

probojovat prostřednictvím třídních kol do kola 



školního. A to byla sláva. O reportáţe, typování 

na vítězství i zmapování hudebních zájmů 

posluchačů i samotných soutěţících  se postarali 

ţáci 4. a 5. ročníku. Nejúspěšnější zpěváci získali 

nejvzácnější a zároveň největší slavíky jiţ 

tradičně vyrobené našimi šikovnými kuchařkami. 

A kdo se jimi mohl pyšnit? Za ţáky prvního aţ 

třetího ročníku Mája Ditrtová, Deniska Zbudilová 

a Krýša Hruška. Mezi čtvrťáky a páťáky se 

nejvíce dařilo Prokopu Šindlarovi, Kristýnce 

Kociánové a Barunce Hlásné společně s  

Martinkou Hlavatou, které od poroty skládající se 

ze dvou ţáků a čtyřech pí. učitelek získaly shodný 

počet bodů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Daniel Řehák 3.ročník 

 

Naši ţáci ukončili plavecký kurz. Víte, kdo 

z ţáků 4. a 5. ročníku doplaval při vytrvalostním 

plavání nejdále? Byl to Radim Bednář – 850m, 

Prokop Šindlar – 750m, Martina Hlavatá a Pavla 

Vrbická uplavaly 650m. Z ţáků 1. – 3. ročníku 

uplavali Míša Prášková  a Martin Zelinka 700m, 

Filip Klouček 450m, Danda Řehák 250m.  

Nyní se ţáci celé školy připravují na 

přírodovědnou poznávací soutěž. Vítězové 

školního kola z 3.,4.,5. ročníků nás budou 

reprezentovat v červnu v regionálním kole. 

V červnu se těšíme na školní výlet do Prahy. 

Budeme se plavit po Vltavě a navštívíme ZOO. 
 

 

 

 

v sobotu 18. 06.  od 14 hodin 
 

Vás zveme i na 
 

 

 

tradiční výstavu ve škole, 
 

kterou zahájí vystoupení dětí. Můţete se těšit na 

flétnisty, tanečníky,moţná přijde i POLEDNICE. 

 

Nesmíme zapomenou na přespání ve škole 

s odpoledními hrátkami a na školní Olympiádu. 

S dětmi výtvarného a keramického krouţku si 

vyjedeme  do Pardubic, kde shlédneme v Domě U 

Jonáše výstavu fotografií V. Birguse.  

 Ke konci června všichni ţáci navštíví v Pardubicích 

výstavu „ekosystémy“ a v Zámku podnikneme 

předprázdninovou výpravu do světa malovaných 

příběhů. Do obrazů plných romantismu, balady, 

zrady a lásky. Součastně se zkusíme dramatický, 

jazykový a výtvarný experiment. 

Školní družina nabízí našim dětem velmi bohatou 
činnost zájmovou i rekreační o čemž svědčí i př íspěvek paní 
vychovatelky Reinberkové. 
 

Letos jsme si pořádně uţili radovánek na sněhu.  
 

„ Jedu na talíři a točím se a točím, aţ se mi dole motala 

hlava.“ 

„ Adam šel na kopec. Já jsem ho při jízdě nabral a jeli 

jsme dolů oba. Hrozně jsme se všichni smáli.“ 

„Šli jsme sáňkovat k bytovkám.Byla to sranda. Petr zajel 

přímo do rákosí. Já jsem se smál cha-cha-cha-cha.“ 
                       /úryvky z prací druháků/ 

Současně s tím jsme museli zvládat nácvik 

předtančení na školní ples. Dvakrát týdně jsme se 

scházeli i s dětmi, které do druţiny nechodí, ale chtěly 

také tancovat. 

K úspěchu přispěla i pomoc maminek a babiček, které 

ušily děvčatům sukýnky. 

Všem patří velký dík. 
„Byli jsme na plese a já měl stres.Pak to přišlo.Šli jsme do 

sálu. Jak to dopadne?  

Nebylo to nejhorší. Paní učitelka nás pochválila.“ 
 

   Nacvičit ve školní druţině společné vystoupení není 

vůbec jednoduché, protoţe počty ţáků se mění podle 

odchodů dětí na zájmové krouţky a domů. Přesto se 

nám podařilo nacvičit pohádku O dvanácti měsíčkách. 

Potěšili jsme s ní děti a rodiče v mateřské škole a naše 

spoluţáky v základní škole.  
 

„ Kdyţ jsme hráli o měsíčkách, byla to pěkná zábava.“ 
 

Ale to uţ se blíţily Velikonoce. Všichni ţáci se 

podíleli na výzdobě školy. Velký zájem vzbudila 

Velikonoční dílna, na které si kaţdý mohl vyrobit 

dekorace a přáníčka podle výběru. Zúčastnit se mohly 

i děti, které jinak do druţiny nechodí. Vyuţila toho 

děvčata z pátého ročníku a vůbec se jim nechtělo 

končit. Z výrobků jsme uspořádali výstavu.              

Po Velikonocích se na výstavě nejhezčích vajíček 

sešlo 15  exponátů. Bohuţel, některé z nich vydrţely 

pouze do velké svačinové přestávky.      
 

 

             Jaro jsme přivítali Jarním karnevalem, na kterém se 

sešly různé pohádkové postavy. Na dubnový Rej 

čarodějnic a čarodějů zavítali tito hosté: Brumbál, 

kouzelník Hrdina, Malá a Velká čarodějnice, Bába 

Halibába, Godrig, Šmudla alchymista a také Dáma 

v sukni. Alchymista s sebou měl nepostradatelné 

pomocníky: budící vránu a havrana - sběrače bylin. 

Proběhla přehlídka startů. Košťata se startovala těmito 

způsoby: nakopáváním, čudlíkem, zpětnou nášlapkou, 

motorovkou,nášlapným a zá- palným startem a také 



na klíček. Při Mistrovství v letu na koštěti mohli 

diváci shlédnout netopýří let, bačkopádolet, 

prskolet,  klouzavý let a splašené koště. Hodnotila 

se rychlost, pády a hlavně legrace. Všichni ve 

zdraví proletěli cílem. 

No, nechtěli byste, váţení a milí, také chodit do 

naší školní druţiny?         

 Mám velkou radost, ţe se nám v mateřské škole 

podařilo zajistit grafomotorický kurz, který 

navštěvují děti se svými rodiči.  Cílem kurzu je 

ukázat dětem, rodičům i paním učitelkám, jak 

jinak na to, aby se z  tvrdé ruky stala ruka 

uvolněná, jak vypěstovat návyk správného drţení 

psacího náčiní, prostě jak na to, aby psaní 

nebolelo. Kurz probíhá po dobu devíti týdnů – 

kaţdou středu – pod vedením PhDr. Ladislavy 

Křišťanové.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Daniel Řehák 3.ročník 
 

 

O činnosti    mateřské školy 
vypovídají př íspěvky pí. učitelek - Jany Bednář ové a 
Hany Holubové. 
 

24.2.2005 proběhla v mateřské školce soutěţ ve 

zpěvu o „Perníkového slavíka“. Byla rozdělena 

do dvou kategorií: předškoláci a mladší děti. Děti 

si vybraly písničku a celý den poctivě trénovaly. 

Při samotné soutěţi kaţdý zazpíval, jak nejlépe 

uměl a dostal malého perníkového slavíka a 

diplom. Všem se zpěv velmi vydařil a bylo velice 

těţké rozhodnout, kdo byl nejlepší. Nakonec paní 

učitelky vybraly z kaţdé kategorie tři nejlepší 

zpěváčky a ti dostali velkého perníkového 

slavíka. Na děti se přišli podívat i někteří rodiče a 

sourozenci, a tak soutěţ proběhla ke spokojenosti 

všech zúčastněných.  
 

01.03. byla v mateřské školce veselá nálada. Děti 

si přinesly masky, převlékly se a karneval mohl 

začít. Tancovalo se, soutěţilo, bylo veselo. Po 

parketu se proháněla princezna a kašpárek, 

čaroděj a červená Karkulka a spoustu dalších 

krásných masek. Potom děti utvořily velkého 

hada a šly jsme se podívat na děti do školy. 

Karnevalové dopoledne se všem moc líbilo. 

Obě akce jsou na videokazetě a je moţno si je zapůjčit 

v MŠ.                                      Jana Bednářová 
 

 

Na úterý 15.03.05 odpoledne jsme pozvali rodiče do 

MŠ na tvořivé odpoledne s dětmi zaměřené na 

Velikonoce. Rodiče si zkusili se svým dítětem 

namalovat vajíčka – vejdunky, vystřihovali vajíčka, 

slepičky z barevného papíru. Výrobky jsme vyuţili 

k výzdobě oken v MŠ. Naseli jsme do kelímků obilí, 

navázali mašle na vejce a Velikonoce mohly přijít.  

    17.03.05 shlédly v MŠ děti pohádku v provedení 

pana Brunera „Zvířátka a Petrovští“. V úterý 22.03.05 

byly předškolní děti v Pardubicích na Paletě na 

programu „Velikonoce“. Dětí se ujal asistent Ondra a 

vedl si je přes celý program. Děti se učily plést 

velikonoční pomlázku, barvily vejce v cibulovém 

odvaru, zdobily si je různými technikami – samy si 

rozpouštěly vosk na výzdobu vajíčka, obalovaly 

vajíčka gázou, zdobily lístečky a gumičkou. 

Hotové a samozřejmě zdařilé vajíčko si děti odvezly 

domů.  

Uţ se těšíme na květen, kdy pojedeme na další Paletu.                               
Hana Holubová 

 

Vystoupením ke Dnu matek, které samozřejmě patřilo 

i otcům, nás děti opět potěšily – mladší svou 

bezprostředností, starší svou zodpovědností, všechny 

svým odhodláním a umem. 

Kromě školního výletu do hvězdárny a do muzea 

perníku děti  a rodiče čeká odpoledne plné her. Ke 

konci školního roku se rozloučíme s předškoláky. Dne 

09.06. od 15,30 hodin proběhne v základní 

škole informativní schůzka pro rodiče 

budoucích předškoláků.   
 

 

Děti dětem 
 

O ztracené sněžence -  Marie Ditrtová  -  3.ročník 
 

Byla jednou jedna mýtina a na té mýtině byly samé fialky, 

ani jedna jiná kytička. Vlastně jedna ano, byla to sněţenka. 

A  ta sněţenka byla moc smutná, protoţe si s ní fialky 

nechtěly hrát. Nehrály si s ní proto, ţe není fialka, ţe nemá 

stejnou barvu květů a tak dále. A tak si jednou řekla: „No, 

kdyţ si se mnou nechtějí hrát, tak já půjdu do světa a najdu 

si jiné sněţenky, které si se mnou budou hrát.“ 

Chvíli jí trvalo, neţ se dostala pryč z mýtinky. Byla tam 

jedna fialka za druhou. Sněţenka se jimi nemohla protlačit. 

Šla dlouho. A ze smutku ani nekoukala, kam jde a ztratila 

se.Povzdychla si: „Kde to jsem? Já jsem zabloudila.“ 

Sedla si na kamínek a dala se do pláče. Bylo jaro a všude 

poletovali motýlci. A mezi nimi byl také motýlek 

Zlatohlávek a ptá se: „Proč pak pláčeš, kytičko?“ „ Bééé. 

Já pláču, protoţe jsem hledala ostatní sněţenky a ztratila 

jsem se.“ „Aha, tak víš co? Já ti pomůţu.“ Sněţenka se 

hned zaradovala: „To jsem moc ráda!“ Tak motýlek zavedl 

sněţenku na jinou mýtinku. „Ale tyhle kytičky nejsou 

sněţenky! Podívej. Tyhle kytičky mají barvu ţlutou a já 

mám bílou. Tohle je asi podběl.“ „Aha, tak já tě zavedu 



jinam.“ A motýlek zavedl sněţenku na jinou mýtinu. 

„Ale tohle není ta správná mýtina!“ Zesmutněla 

sněţenka. „Tohle jsou sice bílé kytky, ale jsou to 

bledule.“ „Aha“, řekl motýl. „Tak nezoufej, já tě 

zavedu na jinou mýtinu.“ A motýl zavedl sněţenku na 

jinou mýtinu. Sněţenka se zaradovala. „Tohle jsou 

sněţenky!“ Pěkně motýlu poděkovala a přidala se 

k sněţenkám. A na pyšné fialky si uţ ani nevzpomněla. 
 

 

Květen 
 – Ditrtová, Adamcová, Řehák, Slabý, Zbudilová, 

Bízková – 3.ročník 
 

 

Došla k nám novina,      

květen právě začíná, 

je tu dětí jako smetí  

a teplo k nám jenom letí. 

Květen právě začíná,                                                    

sednu si mu do klína. 

Deset květů rozkvétá 

 od jara aţ do léta. 

Sukni krátkou vezmu si, 

kalhoty brát nemusím. 

Pampelišky odkvétají, 

jabloně rozkvétají. 
                                                                              

Jak mě honil pes - Radim Bednář - 4. ročník  
 

Kdyţ jsem byl chlapec malý – tak 120 nad zemí, 

rozhodli se rodiče mí, ţe si domů na hlídání pořídíme 

psa. A tak jsme se rozjeli do chovné stanice pro 

německého ovčáka. Uţ paní nás upozorňovala, ţe to 

bude velký uličník. Nám se však líbil, tak jsme si ho 

odvezli domů. 

Byla to fena a já jsem jí dal jméno Rexina, podle 

televizního pohádkového hrdiny. Bohuţel jsem jí já  

do oka nepadl.  

Během pár týdnů nám zlikvidovala 3 ovocné stromy a 

seţrala mamce samici králíka. POTOM JSEM 

PŘIŠEL NA ŘADU JÁ. Rexině se velice líbila moje 

čepice. Celé dny mi ji strhávala z hlavy, aţ ji úplně 

rozkousala. A tak se stalo i s ostatními pokrývkami 

hlavy. Kdyţ mně mamka uţ neměla co dát na hlavu, 

rozhodla se Rexině domluvit.Rexina to pochopila po 

svém a začala trhat věci z mamky. Já jsem byl rád, ţe 

uţ mám od ní konečně pokoj a sledoval jsem divadlo o 

tom, jak pes odstrojuje moji mamku. Protoţe měla 

Rexina ještě velmi ostré zoubky a nechtěla mamku 

pustit, postupně z ní sundala bundu, mikinu a začala 

trhat i kalhoty. Taťka vše zdokumentoval a všichni se 

tomu smáli. Jen mamce moc do smíchu nebylo. Byla 

pokousaná a s Rexinou dlouho nemluvila. I kdyţ 

Rexina moc na hlídání není a ukradli by nám dům i se 

psem, přesto je to náš nejlepší kamarád. 
 

Jaro – Johana Hadašová – 4. ročník 
 

Na jaře petrklíč otevře zemi ţivot. Hned vykouknou 

půvabné závojíčky bledulek a sněţenek. Zavolají 

slunéčko sedmitečné, aby doletělo s dopisem 

k sluníčku a předalo mu zprávu. Ať uţ konečně přijede 

ve zlatém kočáře. „Jé!“, těšily se včeličky. „Budeme 

moct sbírat med. Určitě bude velmi sladinký jako ta 

nejskvělejší cukrátka.“  

A v horských bystřinách se bystře a lehkomyslně potápějí a 

dovádějí vydry. Na poli se vesele prohánějí zajíci. U nás na 

statku se zrovna narodila štěňátka. Je jich pět. Jejich psí 

maminka je velmi hrdá. Na rybníku se rozrostla rodina 

Kačerových. Je to veselá rodinka. Je to veselé jaro. 

 

Na závěr jsem si vypůjčila pár slov z kalendáře, který 

vytvořil Honza Volf - ten, co neumí hrát golf. Do 

ouška -  neláme si hlavu ani s českou gramatikou. 
 

„V měsíci Máji ať se cítíš se svou láskou jako v ráji. 

Vţdyť ten, kdo má někoho rád, nemá důvod umírat. 

Ti co ţijí pro ty druhé nemají srdce v truhle stuhlé.A ti 

co ţijí jenom pro sebe, jejich srdce chladem zebe, ale 

tahle cesta nikam nevede.To jsou ty kyselé tváře bez 

úsměvu, prázdné, naštvané a někdy taky zlé, plné 

hněvu. Jejich srdce bývá plné jedu, koutky směrem 

dolů povadlé. Neštěstí je nemilovat. Je lepší někdy 

trpět, neţli se před láskou do ústraní schovávat. Proto 

mějte odvahu. Nebojte se, Bu, Bu, Bu. Já teď se svou 

láskou na Petřín jdu. A máme dobrou náladu.“ 
 

    Dobrou  náladu  i Vám,  milí  spoluobčané                                                                     

                                                         Olga Brousilová 

 

 

 

 
                                              Marie Ditrtová 3.ročník 

 
 

 

INTERNET  ZDARMA  NA  4 měsíce v obci 

Rokytno  a   Bohumileč  

–  slavíme první rok  zprovoznění internetu. 
 

Vyuţijete-li tuto akci na připojení k internetu 

získáte, při sepsání smlouvy od 1.    do 30.června 

2005 na dobu 24 měsíců, internet  do 30.září zdarma. 

Chci Vás upozornit i na nově zavedený tarif za 250 

Kč/měsíc. Bliţší informace lze přečíst na 

www.precioz.net. Našich uţivatelů přibývá a pomalu 

se blíţí k počtu 100. Je to zajisté úspěch daný nejen 

kvalitou poskytované linky a dostupné ceny, ale také 

tím, ţe Vy uţivatelé šíříte spokojenost s našimi 

sluţbami, a to i v okolních obcích.  

     Tímto všem uţivatelům děkujeme                    

za  spolupráci.  
 

Další zájemci si mohou sluţbu objednat a bliţší 

informace získat na telefonu 466989491 a 603486194 

nebo emailem precioz@way.cz.                                                       

                                             Ing. Petr Boltík 
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